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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
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  بسمه تعالي
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     بررسي و تصويب پيشنهادات پذيرفته شده و مروري بر مباحث بهره وري :دستوركار
  
  

 
 

در ابتدا رياست محترم دانشگاه ضمن تشكر از مديران و كاركنان كه با ارائه پيشنهادات در ارتقاء خدمات سالمت مشاركت :گزارش
دكتر اعرابي بر اهميت همچنين آقاي .اثربخشي آنان شدفعال داشته اند خواستار جهت دهي به پيشنهادات به منظور بهره وري  و 

  . موضوع آموزش منابع انساني تاكيد نمودند
در ادامه آقاي نعناكار دبير كميسيون تحول اداري با توجه به شروع فرايند ارزيابي عملكرد توضيحاتي در مورد شاخص هاي اختصاصي 

ان مروج بهره وري دانشگاه بحث علمي آشنايي با چرخه بهبود بهره وري را بيان همچنين آقاي حسين قادريان بعنو. ارائه دادند 91سال 
 .نموده كه مورد توجه اعضا قرار گرفت

  : مصوبات
با توجه به تغيير و اعالم شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد از سوي وزارت متبوع خصوصاً شاخص هاي  -1

 . مطرح گردد ه دانشگاهدر هيات رئيس قاء شاخصهامعاونت بهداشتي  مقرر گرديد موضوع برنامه ريزي ارت
بدنبال طرح موضع مميزي مراقبتي مرحله دوم بيمارستان متيني و مركز بهداشتي درماني فاطميه توسط شركت صادر  -2

 مميزيمقرر گرديدمراكز نامبرده اقدامات الزم جهت  ،و موانع و مشكالت واحدهاي مذكور ISO9001گواهينامه  هكنند
 . دنو تمديد گواهينامه را انجام و معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه اعتبار الزم را تامين نماي

با توجه به اهميت موضوع بهره وري در شرايط اقتصاد مقاومتي مقرر گرديد در اسرع وقت حوزه رياست دانشگاه نسبت  -3
 . وري اقدام الزم بعمل آورد بهره بهبودبه برگزاري جلسه مديران دانشگاه با محوريت 

 . فعال گردند ي دانشگاهمقرر گرديد كميته هاي فرعي بهره وري در معاونتها -4
پرداخت پاداش به پيشنهادها بر اساس  "موضوع  10/3/91مصوبه كميسيون تحول اداري مورخ  8در راستاي اجراي بند - 5

مقرر گرديد معاونت محترم توسعه "ليست تنظيمي شوراي پيشنهادات و مستند طبق سامانه نظام جامع پيشنهادات 
 . مديريت و منابع اقدام نمايد و پيگيري موضوع توسط دبير شوراي پيشنهادات صورت گيرد

مقرر گرديد از طريق  ،فاده از پيشنهادات اعضا هيات علمي، مديران و كاركنانبه منظور مشاركت بيشتر كاركنان و است -6
و راه هاي گسترش   ارائه راهكارهاي بهره روي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادات اطالع رساني الزم در خصوص

 . فرهنگ بهره وري صورت پذيرد
و اجراي آن در دانشگاه مطرح و از بين  پيشنهادات تصويب شده شوراي پيشنهادات جهت تصويب نهاييمورد  13 -7

مورد  4د و مجدمورد جهت بررسي كارشناسي  1 ،مورد موافقت 8 مطروحه بر اساس ليست پيوست  اداتپيشنه
     .دگرديمخالفت
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  تحول اداري سيوندانشگاه با حضور رياست واعضاي كميصورتجلسه شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان 
  245:شماره جلسه  5/10/1391شنبه  پنج:تاريخ جلسه 8ساعت :زمان جلسه  238:شماره پياپي

  سالن شهدا: مكان  و شيخيزاهد هاو خانممصطفي روحاني آقاي:غايبين   :تأخير در ورود و خروج
  

نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  يزهرا روح  1
ديجدراتينانو در تعمياستفاده از تكنولوژ

 يبعض يو حت زاتيدانشگاه و در تجه
  ...ملحفه ها و 

1391  /09  /
12  

  موافقت شدبصورت مشروط با پيشنهاد 
 -  

 انيعصار بهيط  2
  ياسرين

و شناساندن خدمات دانشگاه  ياطالع رسان
  16/11/90  و باال بردن دانش افراد

  
 -    با پيشنهاد موافقت شد

3  
 اليل/  يخياقدس ش

زهرا / سحرخوان 
  يساكن

«با عنوانيسيمسابقه خاطره نويبرگزار
خاطرات بهداشت و درمان شهر قبل و بعد 

و  ستيبه مناسبت ب» دانشگاه سياز تاس
دانشگاه علوم  سيسال تاس نيپنجم

  كاشان يپزشك

23/11/90  

  
  .با پيشنهاد موافقت شد

 - 

ريكارمندان سايكارگاه برايبرگزار  محمدرضا رامشك  4
  .با پيشنهاد موافقت شد  21/11/90  نهادها و سازمانها

 - 

 - زادهيمهدااليل  5
  ييكچو حهيمل

ويفن(فوق العادهيكالس هايبرگزار
  با پيشنهاد موافقت شد   29/11/90  ) يو هنر يحرفه ا

 - 

  يحسن يمحمد حاج  6
قيآشنا نمودن، فعال ساختن و تشو

با )يعلم اتيه ريغ(كاركنان دانشگاه
  و پژوهش قيتحق

30/11/90  
      
   -  .با پيشنهاد مخالفت شد    

 - يخياقدس ش  7
  آمرزش يمجتب

يبرايآ.آر.امسيارسال جواب سرو
همجوار از  يشهرستانها مارانيمراجعان و ب

  پست قيطر
16/12/90  

  با پيشنهاد موافقت شد
  -  

8  

 رضايعل/يخياقدس ش
 اليل/نژاد يكاشان

زهرا /سحرخوان
 يروح اله باد/يساكن

 نيحس/ زاده
محمدرضا /خدابخش

 مهيفه/ يمانيسل
  يطاهر

سالمت  يروابط عموم يشورا ليتشك
  5/12/90  شهرستان

  
  با پيشنهاد موافقت شد        

  -  

نامه در  الياستفاده از شماره سر یحسن صفر ٩
 سربرگ

 -  آارشناسي شود       ٢٤/١٢/٩٠

و  یحس خودباور تيتقو یراه ها  ييسارا رضا ١٠
  یبالندگ

   -  .دشبا پيشنهاد مخالفت   ٦/٤/٩١
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نام و نام  رديف
  تاريخ ارائه  عنوان پيشنهاد  خانوادگي

  پيشنهاد
تأييد   توضيحات

  شده
عدم 
  تأييد

  -   با پيشنهاد موافقت شد  ٩/١٢/٩٠  سالمت ميتقو عيو توز  ميو تنظ هيته  یکرس ريام  ١١

و  یحس خودباور تيتقو یراه ها  يیسارا رضا ١٢
  یبالندگ

  
٢٠/١٢/٩٠  

   -  تكراري و رد شد

در خصوص  یعموم یراهنما هيته  یزهرا روح  ١٣
خدمات قابل ارائه در درمانگاه 

  یبهشت مارستانيب

   .با پيشنهاد مخالفت شد  ٢١/١٢/٩٠
-

  
  

  
  

 
  
  

          
 

     


